JANELA ABERTA FEVEREIRO
Dia 14/02 - 19h
Louça de Deus, de Eudaldo Monção Jr. - 13min
Bahia, Séc XIX, Patrício saiu do povoado de Maragogipinho, pelo Rio Jaguaripe,
em uma canoa abarrotada de miniaturas de pratos, moringas e panelas feitas de barro, até
a cidade de Nazaré das Farinhas. Chegando lá, Patrício expôs suas peças na antiga praça
do porto, durante a semana santa. A população gostou, principalmente a criançada que se
divertia com os novos brinquedos. No ano seguinte, Patrício estava de volta com trabalhos
mais sofisticados, com novas formas de objetos em barro. Assim começou a Feira de
Caxixis, o maior evento ceramista da América Latina. Atualmente, toda quinta-feira santa,
começa uma grande movimentação na Praça dos Arcos no centro de Nazaré, constituindose num espetáculo a parte com a chegada dos oleiros, que todos os anos, retornam a
cidade, com inúmeras peças de variados modelos e formatos, dando continuidade a
tradição.
Sinais, de Guilherme Castro Azevedo - 34min
MOTI, um estudante depressivo, vai passar um feriado em Nova Friburgo (RJ) convidado
por amigos para tentar se recuperar de seu isolamento, porém, após uma forte chuva que
os deixa ilhados, uma série de acontecimentos inesperados altera as vidas de todos ali.
Fora de Quadro, de Geovany Hércules
Eduardo, 24 anos, estudante de cinema, passa por mudanças internas e nesse ínterim a
vida e a morte interfere nos seus planos com sua namorada Ana. Ele então passa a ser
atormentado pelas suas lembranças.
Dia 15/02 - 19h
Com o terceiro olho na terra da profanação, de Catu Rizo - 66min
Três garotas desenham seu cotidiano com pequenas magias. A cidade de Nilópolis se
revela uma terra misteriosa e Sofia, Gai e Tina ocupam as ruas noite, curtem o show da
Trash no Star e fortalecem sua amizade com bruxaria e rodinha punk.

